
Capgemini jest jedną z największych firm świadczących zintegrowane usługi doradcze, informatyczne               
i outsourcingowe. Jako pracodawca oferuje rozwój w międzynarodowym środowisku,                                  
w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów, którzy wspólnie z klientami pracują nad biznesowymi                             
i technologicznymi rozwiązaniami wspierającymi ich działalność.
która zatrudnia 140 tys. pracown
pracowników. Biura Capgemini 

i Wrocławiu. 
 
Do naszego działu Infrastructure Services

stanowisko:  

 

Młodszy konsultant ds. SAP ze znajomością języka niemieckiego 
 

Opis stanowiska 

• Wsparcie aplikacji SAP w obszarze: 

o  Kontakt z klientami zagranicznymi

o Zastosowanie narzędzi wewnętrznych SAP w celu korygowania błędów

o Współpraca z pozostałymi członkami zespołu w obszarze realizacji i usprawnień w 

projekcie  

 

Wymagania 

• Minimum 6 miesięcy doświadczenia w środowisku SAP jako użytkownik lub konsultant 

• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

• Dobra znajomość języka angielskiego

• Umiejętność analitycznego 

• Pozytywne nastawienie  

• Możliwość pracy zmianowej

 

Oferujemy 

• Atrakcyjny program szkoleń

• Motywacyjny system wynagrodzeń wzbogacony o nowoczesny pakiet świadczeń 

dodatkowych: prywatna opieka medyczna

kafeteryjny 

• Ciekawą i stabilną pracę w przyjaznym, międzynarodowym zespole

• Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności językowych

 

 

Zainteresowanych Kandydatów 
tytule wiadomości prosimy o dodanie nr referencyjnego: SAP/CAP/2014
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Capgemini znajdują się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu 

Infrastructure Services w Opolu aktualnie poszukujemy kandydatów na 

SAP ze znajomością języka niemieckiego 

Wsparcie aplikacji SAP w obszarze:  

Kontakt z klientami zagranicznymi 

Zastosowanie narzędzi wewnętrznych SAP w celu korygowania błędów

Współpraca z pozostałymi członkami zespołu w obszarze realizacji i usprawnień w 

Minimum 6 miesięcy doświadczenia w środowisku SAP jako użytkownik lub konsultant 

Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego 

ka angielskiego 

Umiejętność analitycznego myślenia 

 

Możliwość pracy zmianowej 

Atrakcyjny program szkoleń 

Motywacyjny system wynagrodzeń wzbogacony o nowoczesny pakiet świadczeń 

rywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie

Ciekawą i stabilną pracę w przyjaznym, międzynarodowym zespole 

Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności językowych

Zainteresowanych Kandydatów zachęcamy do przesłania CV na adres praca.pl@capgemini.com
tytule wiadomości prosimy o dodanie nr referencyjnego: SAP/CAP/2014          
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poszukujemy kandydatów na 

SAP ze znajomością języka niemieckiego   

Zastosowanie narzędzi wewnętrznych SAP w celu korygowania błędów systemu 
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